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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, lärande genom textil 210 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Med vad leker barn?  

En studie om vilket lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur 
leken då ser ut. 
 

Engelsk titel: What are children playing with? 
A study on play materials which children use in their play and how 
the play then looks. 

 
Nyckelord: Lek, lekmaterial. 
 
Författare: Jenny Stomberg Gustavsson & Madeléne Jürisoo 
 
Handledare: Mary Larner 
 
Examinator: Susanne Björkdahl Ordell 
 
 
BAKGRUND:  
I bakgrunden beskrivs tidigare forskning  och pedagogers syn kring olika lekmaterial och 
barns lek. Avsnittet behandlar även läroplanen och historik om hur förskolan har förändrats 
genom åren och hur synen på lek har varierat.   
 
SYFTE:  
Syftet med studien är att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur leken då 
ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö. 
 
METOD: 
Vi har på två olika förskolor, sammanlagt fyra stycken avdelningar, observerat med vilket 
lekmaterial barn leker samt hur leken då ser ut. Vi har också haft samtal med tre 
förskolelärare för att få deras syn på lekmaterialets betydelse. 
 
RESULTAT: 
Resultatet av studien visar att det är viktigt med ett varierat material för att stimulera barns 
olika lekar, då innehållet i leken ofta skapas utifrån lekmaterialet. Studie visar att det 
skapande materialet måste vara tillgängligt, eftersom leken inte uppstår om det skapande 
materialet inte finns att tillgå.
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1 INLEDNING 
På förskolorna vet vi att barn leker, men med vad leker de? Kan en kloss bli en bil? Eller kan 
klossen bli ett trollspö i leken? Eller förblir klossen bara en kloss utan fantasin? Vad kan en 
kudde förvandlas till i leken med fantasins hjälp? Måste vi ha specifika leksaker eller kan en 
vanlig kudde förvandlas till den leksak som behövs i leken?  Har materialet någon betydelse 
för barns lek eller leks lekarna ändå? 

Barns lek kretsar ofta kring lekmaterialet och det är genom materialet som barn leker och 
samspelar. Det är genom leken, fantasins värld och erfarenheter, som barn bearbetar 
verkligheten. Olika lekmaterial, så som det textila materialet, har vi genom erfarenhet sett 
stimulerar och inbjuder barn till lek, lärande och samspel. Därför har vi valt att studera vidare 
på detta ämne. Fokus ligger på att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur 
leken då ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö. 

2 SYFTE 
Syftet med studien är att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur leken då 
ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö.  
 

2.1 CENTRALA BEGREPP 
För att förtydliga innehållet i studien förklaras nedan vår tolkning av centrala begrepp som 
används i studien. 
 

2.1.1 LEKMATERIAL 
Lekmaterial definieras som det material som finns för barnen att tillgå på förskolorna. Det är 
det material som barnen kan leka med, använda sig utav i sin lek och som kan användas för att 
skapa något eget. Leksaker är en form av lekmaterial, som är ett föremål avsett att användas 
vid lek. Med lekmaterial menas inte möbler och inredning. 
 

2.1.2 LEK 
Lek är något som barn ägnar sig åt och ses idag som en lärande sysselsättning. Det är barnens 
sätt att tolka och betarbeta verkligheten. Leken är ofta lustfylld och formen av leken är ofta 
vald av barnet.  
 

2.1.3 SAMSPEL 
När barn leker och kommunicerar med varandra sker ett samspel. Detta samspel bidrar till en 
utveckling hos barnen, en utveckling som stärker deras sociala färdigheter och den egna 
självkänslan. 
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3 BAKGRUND 
I det här avsnittet behandlas forskares och pedagogers syn och studier kring lekmaterial och 
lek, samt dess betydelse för barns lärande i relation till inomhusmiljön och barns samspel. 
Avsnittet kommer även att beröra läroplanen och en del historik om hur förskolan har 
förändrats genom åren, för att ge en bild av hur synen på leken har växlat.   
 

3.1 HISTORIK 
Många människor har genom århundraden sett vikten av att leka och lära och sambandet där 
emellan. Platon (424-348 f.Kr.) var en av de första människorna att belysa vikten av leken. 
Hans övertygelse var att människans inlärningsförmåga ökar under positiva och lekfulla 
villkor (Welén, 2009, s. 30).  
 
Under 1800-talet fanns det barninstitutioner som enbart erbjöd förvaring av barn. Den tyske 
pedagogen Friedrich Fröbel, som levde mellan åren 1782-1852, var enligt Tallberg Broman 
(1995, s.20) kritisk till dessa institutioner. Fröbel inspirerades till att skapa den pedagogiska 
rörelsen Kindergarten, det vill säga barnträdgårdsrörelsen. Genom barnträdgårdsrörelsen lyfte 
han fram det viktiga barnet. Fröbel betonade vikten av leken och behovet av en pedagogisk 
verksamhet (Tallberg Broman, 1995, s. 21). Welén (2009) refererar till Fröbel och menar att 
hans vision var att barn skulle få möjlighet att uttrycka sig fritt, det här genom en fri lek där 
barn själva väljer material och aktivitet. Enligt Tallberg Broman (1995 s.21) anser Fröbel 
också att en utvecklingsbaserad pedagogik, där barnets kropp och sinnen blir stimulerade, är 
det primära. Hans pedagogiska idé var att arbete, lek och skapande verksamhet skulle knytas 
ihop tillsammans med omsorg och lärande.  
 
Förskolan gick från att ha varit en verksamhet inspirerad av Fröbel, där den inre miljön var 
anpassad efter barnet, där stolar och bord var i deras höjd, till att på 60-talet bli en förskola 
som följde socialstyrelsens råd och anvisningar. De här anvisningarna syftade till att göra 
lokalerna mer hemliknande och inredningen anpassades efter de vuxna för att påminna om 
hemmet. Ordning och renlighet betonades kraftigt och syntes bland annat på materialets 
tillgänglighet. Det materialet som kunde skapa oordning placerades i skåp och på hyllor 
(Nordin-Hultman, 2004, s.118ff).  
 
Genom barnstugeutredningen 1972 ändrades synen på förskoleverksamheten och en 
verkstadspedagogik skapades med fokus på ett undersökande och ett laborerande arbetssätt. 
Den innebar stora förändringar gällande förskolans miljö och material menar Nordin-Hultman 
(2004, s.128). Verkstadspedagogiken fick aldrig något riktigt fäste i den svenska förskolan, på 
grund av att teorin kring den hemliknande miljön redan var så starkt etablerad (Nordin-
Hultman, 2004, s.142). 
 

3.1.1 LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN 
Eftersom denna studie skall undersöka barns val av lekmaterial och hur leken ser ut, är 
läroplanen en viktig aspekt att uppmärksamma eftersom den betonar vikten av leken i 
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förskolan. Det är barnen och deras lärande och välmående som ligger till grund för 
läroplanen.   
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) styr och formar hur verksamheten i förskolan skall 
bedrivas och utformas. Läroplanen består av riktlinjer som bör följas för att lägga grunden till 
ett livslångt lärande för alla. Lpfö 98 belyser att barns lek är viktig för deras lärande och 
utveckling.  Leken stimulerar barns fantasi, kommunikation och inlevelse, det är därför viktigt 
att ett medvetet användande av leken formar förskoleverksamheten. 
 

3.2 LEK 
Mikael Jensen och Åsa Harvard (2009) har sammanställt den forskning om lek som finns i 
Sverige i dag och bjudit in olika forskare att skriva ett kapitel om sina egna studier. De har 
även själva bidragit med ny forskning kring ämnet lek. Welén (2009, s.29) har skrivit om sin 
studie i sammanställningen och menar att leken är viktig och betydelsefull för barnets 
utveckling. Leken skapar möjligheter och är en stor och viktig aspekt av barns utveckling, 
deras språk och tanke, samt utvecklingen av deras koordinationsförmåga och balans. Detta 
sker i samband med att deras sociala färdigheter tränas. Även Jensen (2009) menar att när 
barn leker ihop leder det till att de utvecklar en social kompetens. Welén (2003) redogör i sin 
studie om hur dagslägets kunskaper ser ut när det gäller lekforskning. Hennes studie visar att 
det genom leken pågår ett ständigt samspel mellan barnen och under interaktionen är barnen 
öppna för att prata om innehållet i leken och det är leken i sig som är nuet.  
 
Annica Löfdahl (2004) har studerat och skrivit en avhandling kring ämnet lek, med fokus på 
lekens innehåll och meningsskapande. Löfdahl har med observation som verktyg studerat 
leksituationer på två olika förskoleavdelningar, där barnens åldrar varit 3-6 år. Löfdahl har 
även fört samtal med barnen, för att synliggöra deras beskrivningar av sina lekhandlingar. 
Studiens resultat visar att barn blandar fantasi och verkliga upplevelser i leken och att leken 
på så vis skapar en ny mening för barnen. Eftersom fantasin och verkligheten blandas blir det 
fullt naturligt för barnen att i leken dö och att en minut senare vara levande igen. Löfdahls 
studie visar att i leken provar barnen på hur det är att till exempel dö, bli sjuk, bli frisk, bli 
lämnad och att hämtad igen. Gärdenfors (2009, s.47) är professor och forskar och undervisar i 
kognitionsvetenskap. Han har gjort en översikt av sin forskning i området kring lek och fann i 
sin forskning om kognitionsvetenskap, att i leken är det fantasin och en annan värld som 
skapas. Det här ligger till grund för en känsla av spänning, glädje och som är någonting annat 
än vardagen. 
 
Löfdahl (2004) fann vidare i sin forskning att samspelet med andra barn är lika viktigt som 
samspelet med en vuxen när leken fortgår, dock måste leken ske på barnets villkor. 
Engagemanget från den vuxne måste vara genuint eftersom leken är barnets verklighet just 
då. Leken är ett uttrycksmedel, barnets språk. 
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson (2006) är en av Sveriges främsta lekforskare. Hon har forskat 
kring lekens betydelse för barns utveckling och hur lekens värld är uppbyggd. Med 
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observation som verktyg har hon studerat barns lek på flera olika förskolor och sina egna 
barnbarn. Hon fann i sin forskning att det inom leken sker en enorm utveckling hos barn, när 
de genom leken förstår, tolkar och bearbetar det som har skett och det som sker i nuet. 
Knutdotter Olofssons studie visar att leken utvecklar barns fantasi och påhittighet genom ett 
aktivt användande av leken. Hon menar att det krävs fantasi för att nya idéer skall födas och 
för att nya tankar skall tänkas. Utan fantasi kan detta inte ske.  
 
Den fria lekens pedagogik bygger på att barns lek bestäms av dem själva, men har den vuxnes 
närvaro som trygghet. Pedagogen fungerar som ett stöd under lekens gång och på så sätt 
skapas ett större lekutrymme, då tryggheten till den vuxne blir ett verktyg för att kliva in i 
lekens värld, hävdar Knutsdotter Olofsson (2006).  
 
Claesdotter (2005) har genom erfarenheter från fältet och som journalist skrivit artiklar för 
tidningen förskolan. Hon menar att det är genom leken som barn utvecklas och att det är 
därför viktigt att förskolan ger plats och tid för den. En lek måste få utrymme och få fortgå 
under en längre tid, avbrott signalerar bara till barnen att det inte är någon idé att leka, då det 
aldrig finns någon tid. Lika viktig som tiden, är platsen som leken måste få ta. Rummen i 
förskolan bör vara utformade och genomtänkta för att tilltala barnen, så att deras fantasi, 
kreativitet och lek kan ta plats.  
 
Knutsdotter Olofsson (2006, s.25) har genom sina studier sett att de sociala lekregler som är 
viktiga för att leken skall fungera och för att den skall flyta på är, samförstånd, ömsesidighet 
och turtagande. Det är viktigt att barn är överens om att de leker och vad de leker, samtidigt 
som de behöver turas om i leken och leka på lika villkor. Studierna visar även att leken sker 
inom dess lekram, det vill säga att det är lekens logik och regler som gäller. Utanför lekramen 
finns verkligheten och dess regler och trygghet. Både Knutsdotter Olofsson (2006) och 
Löfdahl (2004) såg i sina studier att när leken blir för farlig är det bara att gå ut ur ramen och 
återvända till verkligheten. För barn som lever i en otrygg verklighet kan däremot leken bli en 
fristad och trygghet för stunden.  
  

3.3 LEKENS FORMER 
Eriksons (1902-1994) teorier om barns lek är grundade på tre stadier, autosfären där barn är 
mellan 0-1,5 år, mikrosfären där barn är mellan 1,5- 3 år och makrosfären där barn är mellan 
3-6 år. Leken i autosfären bygger på att barn utforskar den miljö som ligger dem närmst. Det 
sker genom att de upprepar intryck och ljud i samspel med deras omsorgsperson, till exempel 
en förälder. Leken i mikrosfären bygger på att barn leker med föremål men också de 
relationer som finns i omgivningen och leken i makrosfären bygger på att barn utvecklar sin 
lek som leder till lek med andra. Barn kan vara i flera av stadierna samtidigt, beroende på 
barnets egen utveckling (Welén, 2009, s. 38).   

Gärdenfors (2009, s.50ff) delar in människans lek i tre lekkategorier, imitationslek, låtsaslek 
och intresselek. Fram till det att barn är två år består deras lek av imitationslek, de härmar och 
efterliknar människor i den omgivande miljön och kan inte skilja på vad som är lek och vad 



 

9 
 

som inte är det. Barn leker då inte med varandra utan bredvid varandra. Det är först efter två 
års ålder som barn utvecklar en gemensam lek, låtsatsleken. Låtsatsleken bygger på att barn 
nu kommunicerar med varandra och skapar en lek där fantasin är i fokus och där objekt får en 
stor roll, till exempel olika lekmaterial. Intresseleken uppkommer då barn delar ett gemensamt 
intresse eller när de har ett specifikt egenintresse av någonting. I vuxen ålder kallas denna lek 
för hobby. Gärdenfors menar även att det skulle kunna förekomma ytterligare en lekkategori, 
den inre leken, där fantasin och dagdrömmandet äger rum. Knutsdotter Olofsson (2006, s. 84) 
fann i sina studier att låtsasleken bidrar till att barn tvingas använda det talade språket 
eftersom objekten i leken inte är vad de ser ut att vara eller så finns de inte på riktigt. Det 
betyder att barn måste kommunicera när låtsaslek sker. 
 
Lek är inte bara bygglekar och låtsaslekar så som ”mamma, pappa och barn”, utan det är även 
att till exempel spela spel på datorn, sy, snickra och hålla på med skapande verksamhet. Alla 
dessa aktiviteter utgör en grund för utveckling och interaktion med andra. Genom att leka 
olika lekar och involvera olika material stimuleras även barns motoriska färdigheter, menar 
Claesdotter (2005). 
 

3.4 LEKMATERIAL 
Nordin-Hultman (2004) har med observation som verktyg studerat den pedagogiska miljön i 
svenska och engelska förskolor och skolor. Hon har fokuserat på rummets utformning och 
materialinnehållet och dess betydelse för barns utveckling och lek. Nordin Hultman såg i sin 
studie att placering och mängd av material skiljer sig mellan de svenska och de engelska 
förskolorna och skolorna. Det material som var centralt placerat i de engelska förskolorna och 
skolorna var i Sverige ofta undanstoppat och inte tillgängligt för barnen.  Det var bland annat 
material som lera, vatten, färgburkar, tyger, garner och musikinstrument. Studien visar att det 
ofta är det material som är till för skapad verksamhet som är otillgängligt för barnen i de 
svenska förskolorna och skolorna och blir därmed sällan använt. 
 
Nordin Hultman (2004) fann i sin studie att tillgängligheten och variationen av material är 
starkt kopplad till barns kreativitet och fria skapande inom leken. Avsaknaden av varierande 
material kan begränsa barnet i sitt skapande, i leken och i det kreativa flödet. Nordin-
Hultmans studie visar även att mer material och olika material ökar kreativiteten hos barn och 
tillåter dem att skapa fritt.  
 
Birgitta Kennedy (2003) skriver om ett förändringsarbete på en förskola, där dokumentation 
är hennes verktyg. Kennedy menar att ju mer material det finns att tillgå, desto rikare blir 
barnets skapande, materialet blir en tillgång till fantasin och inte tvärtom. Kennedy hävdar 
också att det är viktigt att pedagogerna får, eller tar, möjligheten att själva testa olika material 
och tekniker för att förstå processen som sker när barn skapar. 
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3.4.1 TEXTILT MATERIAL 
Susanne Björkdahl Ordell och Gerd Eldholm (2003) startade 1995 ett textilprojekt för att 
förnya den textila verksamheten i en förskoleklass. Projektet fokuserade på den stimulering 
kring barns tänkande som sker vid textil verksamhet. Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) 
har med textil som verktyg sett hur matematik och svenska kunskapsmässigt förståtts och 
utvecklats hos barnen. Forskningsprojektet visar att barn med hjälp av problemlösning kan 
tillägna sig såväl matematiska som språkliga kunskaper genom att använda olika material som 
hjälpmedel. Björkdahl Ordell & Eldholm fann även att om man själv skapar och tillverkar 
någonting, växer man och känner stolthet över det som man gjort. Det här leder även till en 
förståelse för andras stolthet över deras egna skapelser (s.86f) 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker” (Lärarförbundet, 2006, s.31). Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) menar att textil 
är ett av många material som är en viktig del i barns skapande och det textila materialet ger 
barn möjlighet att skapa och låter dem uppleva med alla sina sinnen.  Genom att stimulera 
sinnena sker en positiv utveckling hos barnen och ett lärande sker. Kennedy (2003) menar att 
variation och tillgång till olika material i samband med en tillåtande och kreativ miljö, skapar 
större möjligheter att fritt skapa och utveckla fantasin.  
 

3.5 MILJÖ 
Nordin-Hultman (2004) menar att rummets utformning är det som skapar möjligheter för hur 
barn agerar i olika relationer och samspelsprocesser, vilket också innebär att rummet skapar 
både möjligheter och hinder beroende på hur det är uppbyggt. Claesdotter (2005, s.90) hävdar 
att ett rum som är skapat för att locka till lek behöver ha många utrymmen och vrår, det vill 
säga skapa många rum i ett befintligt rum för att väcka lusten att skapa och leka.  
 
Att ta med barnen i en förändringsprocess, när rummet ska omvandlas är oerhört viktigt. Det 
handlar om ett demokratiskt synsätt med ett barninflytande. Det är för deras utveckling och 
intresse som rummet bör vara uppbyggt. Pedagogerna är inte de enda som har förskolan som 
en arbetsplats. Barnen har förskolan som sin dagliga verksamhet med. Därför är utformningen 
av stor betydelse för att hålla barns intresse vid liv, menar Claesdotter (2005, s.90). Nordin-
Hultman (2004) menar att barns relationer påverkas positivt när de är sysselsatta med 
intressanta saker och aktiviteter.  
 
Miljön runt barnet och dess möjligheter påverkar hur vi uppfattar och beskriver barnet. 
Skapas det aktivitetsmöjligheter som är meningsfulla och intressanta för barnet, kan ett barn 
som uppfattas som passivt, blygt eller störande fungera helt enligt normerna. Det på grund av 
att för att barn inte är på ett speciellt sätt, utan de blir det i relation till möjligheterna. Det sker 
genom miljön och de aktiviteter som den erbjuder (Nordin-Hultman, 2004). Miljön ska skapa 
och väcka intresse för kommunikation och lek och kan därför ses om den tredje pedagogen, 
jämte förskolläraren och barnet/barngruppen. Miljön har nämligen en stor inverkan på barns 
lust att lära, menar Gedin och Sjöblom (1995, s.107ff). 
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Denna forskningsstudie kopplas även till psykologen Lev S. Vygoskijs teorier om barns 
utveckling i samspel med andra och barns individuella utveckling. Då studiens syfte är att se 
vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur leken då ser ut, i förskolans befintliga 
inomhusmiljö, blir Vygotskijs tankar och teorier om barns fantasi och samspel relevanta i 
relation till studiens syfte. 
 

4.1 LEV S. VYGOTSKIJ 
Lev S. Vygotskij var en forskare och en pedagogisk teoretiker som levde mellan 1896-1934. 
Vygotskij menade att barnets fantasi och lek är viktiga byggstenar i deras skapande utveckling 
och att det är genom leken som barnet tolkar och skapar sin verklighet. Det är tillsammans 
med den omgivande miljön som barn skapar sociala samspel och de är viktiga för barnets 
utveckling. Det är en del av det livslånga lärandet. Vygotskijs teori har en helhetssyn på 
människan och han studerade den kulturella betydelsen för att se hur människan genom leken 
skapar sina egna föreställningar för att förstå omvärlden och dess komplexitet (Vygotskij, 
1930/1995). Vygotskij menar att barn efter tre års ålder börjar föreställa sig en verklighet, 
pinnen blir en pistol och stenen blir en bil. Fantasin skapas och utvecklas för att barn skall 
kunna hantera omvärlden och nuet. Med leken som ett verktyg skapas dessa förutsättningar 
(Welén, 2009, s.39). 
 
Vygotskij (1930/1995, s.13ff) menade att fantasi är kopplat till våra erfarenheter. Barns 
fantasi blir rikare då deras erfarenheter ökar, då de får mer kunskap om livet. Vygotskij kallar 
den kreativa förmågan vi människor besitter för fantasi, det finns ingen stridighet mellan 
fantasi och verklighet utan de går hand i hand och skapar en förståelse för verkligheten. 
Studien vilar på de begrepp och teorier som Vygotskij här belyser.  
 
Mening är enligt Vygotskij något som skapas genom samspel och det är genom samspelet vi 
får en förståelse, det är en kommunikationsprocess (Dysthe, 1996). Samspelet är grunden till 
en optimal utveckling och inlärning. Genom att barnet får möjlighet att i samspel visa vad de 
kan och därigenom hjälpa andra, växer barnet och stärker sin egen utveckling (Löfdahl, 
2004). Strandberg (2006, s. 35) tolkar Vygotskij och menar att barn skapar sig egna metoder 
genom att förhålla sig kreativt till miljön och detta skapar en meningsfullhet i deras lärande. 
Miljön, och dess utformning, som omger barnet är därför en viktig och bidragande faktor i 
barnets utveckling.  
 

5 METOD 
Den här studien har gjorts efter en kvalitativ metod, i form av observationer. Observation var 
ett lämpligt redskap eftersom lekmaterialets faktiska användning blir synliggjort. Fokus har 
varit att se vilka lekmaterial barnen själva väljer att använda i den lek som skapas och se hur 
samspelet mellan barn ser ut i relation till lekmaterialet. För att stärka studien har även 
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kvalitativa intervjuer gjorts med pedagoger för att få deras syn på om material har någon 
betydelse för barns lek och samspel. 
 

5.1 KVALITATIV METOD 
Den kvalitativa metoden syftar till att undersöka hur människan formar sin verklighet och hur 
hon uppfattar den. Forskaren kan då se hur människan agerar och handlar i sin egen omvärld, 
menar Backman (2008, s.53f). Backman (2008, s.33) menar även att en kvalitativ metod blir 
igenkännbar då den presenteras med hjälp av det skrivna eller talade ordet. Løkken och 
Søbstad (1995, s.29f) menar att när forskaren vill fånga en helhet och ta reda på  olika 
samband används en kvalitativ metod, då den är helhetsinriktad. Den kvalitativa metoden 
syftar till att forskaren kan dra slutsatser från det enskilda och karakteristiska till det mer 
allmänna och den insamlade data styr slutsatserna i stor omfattning. 
 
Vid användandet av en kvalitativ intervju är det ett specifikt ämne som är i fokus. Till skillnad 
från en kvantitativ intervju, är det mer som ett vanligt samtal menar Kihlström (2007, s.48). 
Vi har gjort en kvalitativ studie med observation och samtal som redskap, då den insamlade 
data ligger tillgrund för studiens resultat. 
  

5.2 OBSERVATION 
Genom observationer synliggörs vilket material som används och hur leken ser ut, vilket ger 
en riktig bild av hur det faktiskt kan te sig i verkligheten. Enligt Backman (2008, s.31) är 
observation ett verktyg när man vill veta något om hur verkligheten faktiskt ser ut. Genom att 
genomföra många observationer i varierade situationer, ville vi skapa det underlag som 
krävdes för att få svar på studiens syfte. 
 
Løkken och Søbstad (1995 s.36) och Kihlström (2007, s.36ff) menar att observation är ett 
hjälpmedel som stödjer pedagoger att se och höra barnen i den pedagogiska verksamheten då 
observation handlar om att se på något specifikt som sker i en barngrupp, men med nya och 
objektiva ögon. Løkken och Søbstad (1995 s.44) hävdar också att syftet med att göra 
observationer är att man vill se en helhet. Man ser olika delar och detaljer som man sedan kan 
sätta ihop till en helhet. På detta sätt utförde vi studiens observationer. Vi skrev ner det vi såg, 
genom löpande protokoll, och det vi hörde för att få en bild av vilket material som används 
och hur leken och samspelet ser ut, vilket Khilström (2007, s.31) menar är det vanligaste 
sättet.  

 
Eftersom syftet är att se vilket lekmaterial barn använder sig av i sin lek, valde vi först att göra 
inventeringar på förskolorna över vilket material som dagligen fanns att tillgå för barnen, se 
figur 1 (se s.17). Innan observationerna skulle äga rum, bestämdes att vi skulle vara ute på två 
förskolor och observera i sex dagar, tre dagar på vardera förskola. Platsen på avdelningarna 
där observationerna ägde rum var inte bestämda i förväg, utan vi valde att följa barnens 
aktiviteter och på så sätt varierade platserna. Kihlström (2007, s.36f) menar dock att det är 
viktigt att dagarna för observationer redan från början är bestämda, då de ska ske systematiskt 
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och inte slumpmässigt. Vi hade inte innan bestämt hur långa observationssekvenserna skulle 
vara, eftersom vi ville titta på den fria leken i förskolans befintliga inomhusmiljö och dessa 
ofta varierar i tid. Den totala tiden efter gjorda observationer blev cirka 20 timmar och de 
olika observationssekvenserna hamnade i en tidsram mellan cirka 10-25 minuter.  
  

5.2.1 SAMTAL MED PEDAGOGER 
För att få pedagogers syn på lekmaterial och dess betydelse för barns lek har vi haft samtal 
med tre pedagoger från de två förskolorna. Vi satte oss ned tillsammans med dem i ett enskilt 
rum och samtalade i cirka 15 minuter per pedagog. Ämnet var förutbestämt och vissa frågor 
fanns (se bilaga 2), men i övrigt formades samtalet efter pedagogens svar. 
 

5.1 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 
Då studiens syfte var att se vilka lekmaterial barn använder sig av i relation till deras lek i 
förskolans befintliga inomhusmiljö, bestämde vi oss för att observera barnen för att faktiskt se 
hur det ser ut. Studien baseras på genomförda observationer av barn på två olika förskolor och 
totalt fyra avdelningar, två på varje förskola. Den ena förskolan har två 3-5 årsavdelningar 
och dessa valdes ut för observation. Den andra förskolan består av tre 1-5 årsavdelningar och 
två av dessa valdes ut som observationsställe. Förskolorna är likvärdiga i storlek och båda 
ligger i en mellanstor stad i Västra Götaland.  
 
På avdelningarna lämnade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) där föräldrarna fick lämna ett 
medgivande till att deras barn fick medverka i observationsstudien eller om de inte fick det. 
Det totala antalet missivbrev som vi lämnade ut var 74 stycken. Vi fick tillbaka 59 stycken, 
där alla utom ett barn fick medverka i studien. Två av avdelningarna har barn mellan åldrarna 
1 till 5 år och de andra två är 3 till 5 årsavdelningar. Vi lade mest fokus på att observera barn 
mellan tre till sex år, men även yngre barn har observerats. Detta på grund av att det före 
kommer mest lek de i mellan. 
 
Innan observationerna påbörjades kartlade vi avdelningarnas synliga och tillgängliga 
lekmaterial, för att få en bild av vad som fanns för barnen att tillgå. Vi påbörjade 
observationerna då barnens fria lek pågick, för att observera autentiska leksituationer. Vi var 
båda med och observerade på samma ställe för att kunna stärka varandras observationer och 
därmed studien. Fokus låg på vilket lekmaterial barnen använde sig av i sin lek och hur leken 
och samspelet såg ut. Under observationerna var vi på avdelningarna och följde barnens lek. 
Varje observationssekvens pågick mellan 10-25 minuter, beroende på lekens framväxt. 
Barnen på avdelningarna verkade inte påverkas av vår närvaro då leken fortgick även då vi 
vistades i rummen. 
 
Med tre förskollärare på de två olika förskolorna hade vi samtal kring det lekmaterial de 
själva har på sin avdelning samt lekmaterial i allmänhet. Vid samtal med pedagogerna satte vi 
oss i ett avskilt rum, där barnen inte kunde störa. Pedagogerna sa själva att de gärna ville prata 
med oss men att de ville ha tid och lugn och ro för att kunna tänka igenom ämnet ordentligt. 
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Samtalen pågick i cirka 15 minuter per pedagog och två av samtalen spelades in med 
bandspelare. Under samtalen skrev vi ned stödanteckningar.  
 
 

5.2 ETIK 
Vi har tagit del av Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som består av fyra 
huvudkrav, som gäller när man gör empiriska undersökningar. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att man som forskare ska informera om forskningsuppgiftens 
syfte, till dem som berörs av undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de tänkta 
deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. Det är viktigt att noga 
informera deltagarna om att de när som helst under studien har rätt att säga att de inte längre 
vill delta. Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt 
och att man använder fiktiva namn på barn, pedagoger och förskolor för att inte avslöja vart 
undersökningen skett och vilka som har deltagit i den. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
och det insamlade materialet endast få användas till det tänkta forskningsändamålet.  
 
För att följa informationskravet och samtyckeskravet har vi skrivit ett missivbrev (bilaga nr 1) 
där vi berättade om vår undersökning och dess syfte. Missivbrevet lämnades till barnens 
föräldrar på de berörda förskolorna, brevet innehöll en del där föräldrarna fick kryssa i deras 
medgivande för observationer av deras barn. Endast de barn vars föräldrar som lämnat in sitt 
medgivande har observerats. Inga namn på barn, pedagoger eller förskolor presenteras i 
studien, för att följa konfidentialitetskravet. I studien är alla namn på barn fiktiva. All 
insamlad data som hör till studien kommer enligt nyttjandekravet endast att användas i den 
här studien. 
 

5.3 TILLFÖRLITLIGHET & GILTLIGHET 
Med tillförlitlighet och giltighet menas att man beskriver hur bra datainsamlingen har 
fungerat. Med giltighet menas att man har undersökt det som är relevant i sammanhanget, i 
vårt fall kopplat till syftet. Med tillförlitlighet menas att man undersöker på ett trovärdigt sätt 
(Kihlström, 2007). I en undersökning med kvalitativ metod, som används här, kopplas 
giltighet och tillförlitlighet till datainsamlingen och analysen efteråt. Det är viktigt att i så stor 
mån som möjligt vara objektiva och som observatör inte påvekas av vår förförståelse. Vi 
måste tänka på tillförlitligheten och giltigheten då vi som observatörer kan tolka en situation 
på olika sätt. Våra värderingar och tidigare har vi så stor utsträckning som möjligt lagt på 
hyllan för att kunna se det som faktiskt sker och inget annat.  
Kihlström (2007, s.232) menar också att tillförlitligheten ökar då man är två observatörer, 
eftersom man kan jämföra det man observerat och en riktig bild av det observerade kan 
framställas. Giltigheten i studien då intervjuer och samtal spelas in. Då vår studie är gjord på 
detta sätt, ökas studiens tillförlitlighet.  
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5.4 ANALYS 
Efter observationerna skrev vi rent fältanteckningarna. Därefter jämfördes och 
sammanställdes de gemensamma observationstillfällena. Efter sammanställningen sorterades 
de olika observationssekvenserna i olika kategorier. Vi valde att dela in sekvenserna i fyra 
olika kategorier, utefter vilket lekmaterial som används i den fria leken. De fyra kategorierna 
är specifika leksaker, bygg- och konstruktionsmaterial, skapande material och färdigt 
lekmaterial. Med specifika leksaker menas bland annat plasttallrikar, dockor och bilgarage 
och med bygg- och konstruktionsmaterial menas material så som klossar, kuddar och lego. 
Det skapande materialet är det material som behövs för att barn skall kunna sy, klippa, rita 
och pyssla. Det färdiga lekmaterialet innefattar spel, pussel och böcker.  
 
Inventeringen som vi gjorde av det tillgängliga lekmaterialet på avdelningarna sorterades 
också in i de fyra kategorierna och efter det gjordes en tabell som förtydligar vilket material 
som finns att tillgå på de olika avdelningarna och vad som inte finns att tillgå (se figur 1). 

Samtalen som ägde rum med pedagogerna renskrevs och de som varit inspelade lyssnades 
igenom för att sedan sammanställas. Samtalen med pedagogerna kopplades sedan ihop med 
observationerna för att se deras syn på lek och lekmaterial i jämförelse med det vi såg i 
observationerna. 

6 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet av observationerna att presenteras. Inledningsvis kommer 
materialet på de två förskolorna och dess avdelningar att beskrivas, för att redogöra för vilket 
lekmaterial som syns i miljön och som barnen har tillgång till och kan använda sig av utan 
pedagogens hjälp.  
 
För att redogöra vilka material som används i leken och på så sätt varit en bidragande roll i 
den lek som har uppstått, är lekmaterialet indelat i fyra olika kategorier; specifika leksaker, 
bygg- och konstruktionsmaterial, skapande material och färdigt lekmaterial. Efter varje 
kategori belyses pedagogernas tankar om lekmaterial i relation till lek och samspel. 
 
Namnen på de barn som åskådliggörs genom observationerna är fiktiva och deras ålder 
presenteras på följande vis; Adam 3:11, vilket betyder att Adam är tre år och elva månader.  
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6.1 FÖRSKOLORNAS MATERIALTILLGÅNG 
Nedan följer beskrivningar av vilket material som finns synligt och tillgängligt på de olika 
avdelningarna, på de två förskolorna (Figur 1). 

 

Förskolorna Avd. A Avd. B Avd. C Avd. D 
 1-5 år 1-5 år 3-5 år 3-5 år 
  Specifika leksaker     
Plastdjur, bondgårdsdjur och dinosaurier Ja Ja Ja Ja 

Tågbana Nej Ja Nej Ja 
Kassaparat Ja Nej Ja Nej 
Leksakskök med tillhörande servis  Ja Ja Ja   Ja 
Bilar och andra transportfordon Ja Ja Ja   Ja 
Dockor och dockvagnar Ja Ja Ja Ja 
     

  Bygg- och konstruktionsmaterial     
Lego Duplo Nej Ja Ja Ja 
Smålego Ja Nej Nej Nej 
Kuddar och tjockmattor Ja Nej Ja Ja 
Olika typer av träklossar Nej Nej Nej Ja 
     

  Skapande Lekmaterial     
Papper och kritor Ja Ja Ja Ja 

    Symaterial och tillbehör Nej Nej Ja Nej 
    Pysselmaterial Nej Nej Ja Nej 
    Deg Nej Nej Nej Nej 
    Målarfärg Nej Nej Nej Nej 
     
  Färdigt lekmaterial     
    Böcker Ja Nej Ja Ja 

Pussel och spel Ja Nej Ja Nej 
 

Figur 1 
 

Här redovisas att alla förskolor har mycket material att tillgå. De specifika leksakerna är det 
dominerande materialet på alla avdelningar. Bygg- och konstruktionsmaterial är material som 
inte är lika tillgängligt som de specifika leksakerna. De fanns på alla avdelningar, men ofta 
instoppade i skåp eller högt upp på hyllor, alltså inte åtkomligt för barnen. Det skapande 
materialet saknas på flera avdelningar och främst är det symaterial, deg och målarfärg som 
inte finns alls, eller ligger i skåp och högt upp på hyllor. Avsaknaden av textilt material syntes 
på alla avdelningar förutom en. Det färdiga lekmaterialet har en varierad tillgänglighet på de 
två förskolorna. 
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6.2 SPECIFIKA LEKSAKER 
De specifika leksakerna på förskolorna utgör en stor andel av det material som finns att tillgå 
på förskolorna. Dessa leksaker är skapade för en specifik lek, men med barns fantasi kan det 
bli så mycket mer. Nedan följer observationsexempel där de specifika leksakerna är det 
centrala i leken. 

I observationsexempel 1, myror i saft, leker Adam och Anton i en delad låtsaslek. De leker 
bredvid varandra och i samma lek, men samtidigt har de olika idéer om vad de leker.  

 
Observationsexempel 1 – Myror i saft! 
Två pojkar, Adam 3:11 och Anton 3:6, leker i ett leksakskök. Adam står vid spisen och Anton 
sitter vid det lilla bordet. 
Adam: Nu gör jag mat till dig. 
Han plockar bland det plastmaterial som finns i leksaksköket och ställer det på plattan på spisen. 
De fortsätter att prata med varandra, men för oss är allt inte förståligt. 
Adam: Anton, nu gör jag saft till dig. Här får du saft, med myror i. 
Han går fram till Anton och ger honom en kloss som ska föreställa glaset med saft i. 
Anton: Myror i saft! 
Pedagog: Hur går det här då? 
Anton: Jag äter myror. 
Pedagogen tittar snabbt förbi och när hon gått därifrån fortsätter leken. 
Anton: Adam, du gör mat. 
Adam: Nej, jag lagar din och min ugn. 
Han sitter med huvudet inne i leksaksugnen och mekar med hjälp av låtsatsverktyg. Efter en 
liten stund tröttnar Anton på leken och går vidare, medan Adam fortsätter att meka och laga 
ugnen i ca 20 minuter till. 

 
Anton och Adam leker tillsammans och kommunicerar med varandra i leken, men de har även 
varsin egen lek som de upprätthåller parallellt. Vi ser detta som ett exempel av en delad 
låtsaslek. Pojkarna verkar inte ha någon gemensam idé om vad leken går ut på. Det specifika 
lekmaterialet ser ut att vara ganska styrande då leksakerna lockar barnen till en ensamlek 
eftersom det egna intresset går före samspelet. Anton verkar vilja ha mer samspel i leken när 
han försöker få Adam att agera annorlunda i leken. Adam visar inget intresse av detta 
samspel, utan har en egen idé om vad som skall hända i leken. 
 

 
 
I observationsexempel 2, Barbie och Ken, sker ett samspel mellan barnet och det specifika 
lekmaterialet. Vi får följa en ensamlek där dockorna är lekens centrum.  
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Observationsexempel 2 - Barbie och Ken 
Beata 4:1 leker med en Kendocka och en Barbiedocka i en soffa. Hon lägger Barbiedockan på 
en av armstödskuddarna och sätter sig tillrätta i andra delen av soffan för att läsa en bok. Hon 
låtsasläser boken för sig själv, bläddrar och lever sig in i texten. När vi sätter oss närmare för att 
observera ser vi att hon har Kendockan i knäet. Det är honom hon läser för. Efter en liten stund 
slänger hon undan boken och håller upp dockan framför sig. Hon pratar med Ken, kramar och 
pussar honom. 
Beata: Här kan du sova lite. 
Sedan lägger hon Ken på den andra armstödskudden. Efter en liten stund har både Barbie och 
Ken sovit klart och dockorna pussas. Under hela leken pratar hon för sig själv, men allt vi hör är 
mummel.  

 
Beata leker ensam med Barbie och Ken. Det sker ett samspel mellan henne och dockorna när 
hon pratar och för ett samtal med dem. Så som vuxna agerar mot varandra i verkligheten 
agerar dockorna mot varandra i flickans lek. Samtidigt har även Beata en vuxen roll i leken 
gentemot dockorna när hon läser för dem och tar hand om dem på ett vårdande sätt.  
 

 
 
I observations exempel 3, pepparkakor, ser vi hur flickors lek utvecklas och byter skepnad i 
takt med materialet.  
 

Observationsexempel 3 - Pepparkakor 
Cecilia 4:2 och Carin 4:6 sitter och gör pepparkakor av deg som pedagogen tagit fram. De visar 
stolt upp sina pepparkakor för pedagogen som snappar upp situationer och undrar om hon kan få 
köpa några kakor, då hon är så himla sugen. Flickorna säljer sina kakor en stund och samtalet 
innefattar mängden av kakor, kostnaden av pepparkakorna och vilken sorts kakor det var. Leken 
förflyttar sig vidare till dockvrån där flickorna använder plastservisen för att äta sina 
pepparkakor. De sätter in pepparkakorna i leksaksugnen och några minuter senare är 
pepparkakorna bortglömda. Flickorna inleder en ny lek där dockor och leksaksköket är det 
material som är centralt för leken. 
Cecilia: Vill du hålla din lillasyster? 
Hon ger en stor docka till Carin, men hon blir inte nöjd med den, utan vill ha en liten docka som 
lillasyster.  
Carin: Jag tar den här istället, säger hon och tar upp en liten docka ur docksängen för att sedan 
lägga tillbaka den stora. 
Carin: Lillasyster behöver nya kläder nu, för vi ska på kalas. 
Hon lägger dockan på soffan och byter kläder på henne. Samtidigt tar Beata de gamla kläderna 
och stoppar in i tvättmaskinen, som bara finns på låtsats. 
Cecilia: Pling, nu är tvätten färdig! Nu ska vi på kalas. 
Cecilia sätter sig vid det lilla bordet där Carin och dockan redan sitter.   
Cecilia: Oj, var är våra pepparkakor? 
Carin: De står i ugnen. 
Cecilia reser sig upp och tar ur pepparkakorna ur ugnen, ställer dem på bordet och då börjar Britt 
mata dockan med kakor.  

 
Cecilia och Carins lek är en gemensam låtsaslek. De leker i samma lek och verkar ha samma 
idé om vad leken handlar om. Flickornas lek börjar med att de skapar pepparkakor av deg som 
de stolt visar upp för pedagogen. Då pedagogen uppmärksammar lärandet i deras lek uppstår 
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en diskussion och ett samspel kring pepparkakorna och deras värde. I ett gemensamt beslut 
förflyttas leken till dockvrån, där de specifika leksakerna, dockorna, servisen och alla tillbehör 
inbjuder till en ny sorts lek. Flickorna är fortfarande överens om hur leken ska lekas och följer 
varandras impulser. Det verkade först som att Cecilia och Carin glömt bort pepparkakorna de 
gjort, men efter en stund återkopplar de till pepparkakorna och de blir en del av den lek som 
pågår.    
 

6.2.1 PEDAGOGKOMMENTAR  SPECIFIKA LEKSAKER 
Två av pedagogerna uttrycker att det specifika lekmaterialet är viktigt att ha på förskolorna, 
då barnen genom lek med dessa bearbetar sin verklighet och sin vardag. De menar att 
konkreta lekmaterial, så som telefoner och leksakskök, ofta leder till en lek där man kan se att 
de imiterar vuxnas beteende. 

  

6.3 BYGG- OCH KONSTRUKTIONSMATERIAL 
Bygg- och konstruktionsmaterial skapar en lek där interaktionen mellan barnen är en stor del 
av leken. Nedan följer observationsexempel där byggandet och konstruerandet med olika 
material är det centrala i leken. 

Dennis och David har i observationsexempel 4, Arthur är uppäten, byggt med stora träklossar 
och leker med plastdjur och smågubbar. Vi får här se hur materialet de använder i leken leder 
till diskussion kring vad som faktiskt händer och ska hända i leken.  
 

Observationsexempel 4 – Arthur är uppäten 
Dennis 4:1 och David 3:11 har byggt ett slott och en bana runt det, av stora träklossar, när vi 
kommer in för att observera. De plockar fram plastdjur och smågubbar i plast som de leker med 
kring slottet. 
Dennis: Har du Arthur?  
David: Nej, han är uppäten. 
Dennis: Då gör vi så istället, eller hur David?! 
Pojkarna tar fram nya djur och gubbar och ställer vid slottet. Leken fortsätter och de diskuterar 
fram och tillbaka om vad som ska hända och vad som faktiskt händer. Efter en stund är inte 
slottet i fokus längre, utan pojkarna leker med plastdinosaurier. 
Dennis: Dinosaurier kan inte prata, eller hur? 
David: Jo, de låter såhär nieeeeeaaaah! 
Dennis: Okej. 

 
Dennis och David leker en gemensam låtsaslek där materialet utgör grunden till det samspel 
som skapas. Pojkarna diskuterar med varandra och rådfrågar varandra om lekens innehåll. De 
visar empati för varandra och godtar vad den andre bestämmer om innehållet i leken. 
 

 
  
I observationsexempel 5, huset, ser vi hur tre barn leker på samma yta och med samma 
material, men de har olika idéer om vilken lek de vill leka.  



 

20 
 

 
Observationsexempel 5 - Huset 
Erika 2:11, Ester 3: 5 och Edward 3:6 leker med kuddar i en lekhall. Med hjälp av en pedagog 
bygger barnen ett hus av kuddar. Efter en liten stund av lek i huset springer Erika och Edward in 
i väggarna på huset så att alla kuddar rasar. Erika och Edward springer därifrån och Ester står 
kvar och ser lite ledsen ut för att huset är förstört, ber pedagogen om hjälp för att bygga upp ett 
nytt hus. 
Edward: Kolla, de lagar vårt hus. 
De springer dit för att kolla, men springer strax därifrån igen. Edward försöker skapa en ny lek 
med Erika genom att ta fram två kuddar. 
Edward: Detta är min gröna kudde och detta är din röda kudde. 
Erika tar den röda kudden och sätter sig på den och Edward gör likadant med sin. 
Edward: Erika, det är din racerbil! 
Erika nappar inte på leken, utan lämnar sin kudde och går därifrån. Edward går då tillbaka till 
det nyuppbyggda huset och vill leka med Ester istället. 
Ester: Nej Edward, du är inte snäll, säger hon när han försöker gå in till henne i huset. 
Edward: Jag är snäll, säger han och går in i huset. 

 
Leken börjar med ett gemensamt mål, att bygga upp ett hus av kuddar. När huset står färdigt 
fortsätter leken inne i huset. Sedan verkar det som att barnen inte längre vill leka samma lek, 
utan de har olika idéer om vad de vill göra. Erika verkar inte veta riktigt vad hon vill göra, 
men är väldigt bestämd över det hon inte vill. Edward följer det Erika gör och försöker skapa 
en lek med henne. Då Erika inte vill leka det som Edward föreslår försöker han istället få 
kontakt med Ester. Ester som fortsatt leken i huset verkar vilja leka ordentligt och är lite 
avvaktande med att släppa in Edward i sin lek, eftersom hon vet att han förstörde den förut.  
 

 
 
I observationsexempel 6, diamantslottet, ser vi hur två lekar i samma rum och med samma 
material ibland vävs samman till en. Här ser vi även att barnen kommunicerar och samtalar 
mycket med varandra för att göra leken förståelig för alla som deltar.  
 

Observationsexempel 6 - Diamantslottet 
Fanny 4:8 och Flora 4:5 sitter i ett hus som är gjort av kuddar, även ett vanligt bord ingår i huset. 
De sitter under bordet och sjunger och lagar mat. De leker ”diamantslottet”. Samtidigt i 
lekhallen har Fredrika 5:9 och Freja 3:5 lagt ut tjockmattor på golvet i en lång rad. 
Fredrika: Kom här Freja, kom vi ställer oss här! 
 

Fredrika: Kom Freja, vi springer på mattorna! 
 

Fredrika: Kom, nu går vi in och bygger vårt hus, kom Freja! 
Flickornas lek fortsätter en stund i samma anda och de springer runt med Fredrika i täten. Fanny 
och Flora har lämnat leken under bordet och springer nu på mattorna som är utlagda på golvet. 
Fredrika och Frejas lek har stannat av då de står och tittar på vad Fanny och Flora gör. Efter 
någon minut fortsätter Fredrika och Frejas lek. 
Freja: Mamma jag är kissnödig. 
Fredrika: Kom här. 
Fredrika visar in Freja i huset som är byggt av kuddar och därinne sätter hon sig på en kudde i 
ett annat litet rum och ”kissar”. 
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Fredrika och Frejas lek pågår samtidigt som leken ”diamantslottet” och samma hus används, 
men det är bara under bordet som ”diamantslottet” äger rum. Det är inte samma lek, men ibland 
vävs lekarna samman, men bara för en kort stund. 
Finn 4:6 kommer in i lekhallen och Fanny frågar om han vill vara med och leka 
”diamantslottet”. Han går med i leken och går in under bordet. De pratar och leker under bordet, 
allt är inte hörbart eftersom vi sitter en bit ifrån. 
Fanny: Oj, Charles & Liana kom, det knackar igen (Charles & Liana är Finn och Floras 
leknamn). 
Leken fortsätter under bordet, vi hör inte vad de säger, men efter en liten stund kommer barnen 
fram under bordet. 
Fanny: Lydia är död och nu ser du att jag håller i ett skelett. (Lydia är en påhittad prinsessa i 
leken.) 
Hon tar ett steg fram och håller upp sina armar i luften, som om hon faktiskt höll upp något.  

Barnen leker två olika lekar sida vid sida, två och två, då de delar på materialet som i den här 
leken är ett hus/diamantslott. Barnen i de två olika lekarna kommunicerar genom samtal, med 
varandra igenom hela leken. Bygg- och konstruktionsmaterialet är det materialet som är i 
fokus i leken. Barnen skapar sig de föremål som de behöver i sin lek, som exempelvis en 
toalett. Fredrika har tagit en dominerande roll över Freja i leken. När ytterligare ett barn 
kommer in i rummet ser vi att barnet välkomnas in i den ena av lekarna. Barnen använder sig 
av lekkaraktärer, fiktiva namn till sina kamrater i den låtsaslek som sker.   
 

6.3.1 PEDAGOGKOMMENTAR – BYGG OCH KONSTRUKTIONSMATERIAL 
Samtliga pedagoger uttrycker att det viktigt att barnen har tillgång till bygg- och 
konstruktionsmaterial. De säger också att det inte ska vara för mycket olika material av detta 
slag, då detta är ett material som tar stor plats. Två av pedagogerna nämner också att lek med 
bygg- och konstruktionsmaterial innefattar att barnen lär av och med varandra. Det sker ett 
naturligt samspel och samtal mellan barnen då de kommunicerar om lekens innehåll.   

 

6.4 SKAPANDE LEKMATERIAL 
Lekarna som vi observerade med skapande lekmaterial innehöll mycket fantasi och 
kreativitet. Nedan följer observationsexempel där det skapande materialet är det centrala i 
leken. 

I observationsexempel 7, sykort, ser vi hur tre flickor med hjälp av ett skapande material 
upptäcker något nytt och spännande. 

Observationsexempel 7 - Sykort 
Henrietta 4:5, Hillevi 5:3 och Hulda 5:9 hjälper till att plocka upp julpynt ur en kartong. I en av 
kartongerna hittar de en syl, som är till för att göra hål i papper med.  
Henrietta: Vad är det här? 
Pedagog: Det är en syl, som man kan använda om man vill göra hål i bland annat papper. 
Hon uppmuntrar barnen att prova och hämtar mjukt underlag att ha under pappret så att bordet 
inte skadas. Barnen turas om att göra hål i sina papper och är fascinerade över att hålen i pappret 
bildar mönster. Hulda har gjort detta förut och då sydde hon även i hålen och gjorde sykort, så 
detta ville hon även göra nu. Pedagogen tar fram nålar och Hulda hämtar det garn som hon vill 



 

22 
 

använda. Hulda har gjort hål som formar ett hjärta på sitt papper och syr nu i hålen med röd tråd. 
Hon är djupt fokuserad och väljer att sätta sig vid ett annat bord själv. Efter en liten stund händer 
det något. 
Hulda: Kan någon hjälpa mig? Säger hon och håller upp sitt sykort. Hon får hjälp med det som 
hade trasslat och fortsätter att sy. 
Hillevi: Vad långt du har kommit! Säger hon när hon sätter sig bredvid Hulda och ser hennes 
röda hjärta. 
 

Med hjälp av pedagogens stöd och rätt frågor växer flickornas skapandeintresse ytterligare. 
Genom att få vara med och rota och titta bland julpyntet hittar de något och fångar deras 
intresse av ett nytt material. Här får flickorna experimentera fritt och skapa vad de vill. 
Flickorna uppmuntrar varandra till att fortsätta att skapa när de berömmer varandra.   
 

 
 
I observationsexempel 8, nosar, ser vi hur några barn med hjälp av sin fantasi och återvunnet 
material skapar sig egna nosar. 
 

Observationsexempel 8 - Nosar 
Ivar 3:10 och några andra barn sitter vid ett lågt bord. Ivar klipper i gamla äggkartonger. Han har 
lite svårigheter med att klippa i det hårda materialet och ber pedagogen som sitter bredvid att 
hjälpa honom klippa ut den koppen där ägget brukar ligga. 
Pedagogen: Vad ska du göra med denna? 
Ivar: Jag ska göra en kattnos! 
Pedagogen: Åh vad kul, vad fiffigt att göra en nos av en äggkartong. 
Ivar målar rosa på den urklippta äggkartongbiten och får hjälp att trä ett resårband i den så att 
han kan trä den runt sitt huvud. När nosen är färdig tar han på sig den och börjar göra en ny. Iris 
5:3 har sett vad Ivar har gjort med materialet och vill också göra en nos till sig själv. Hon går 
och hämtar fler äggkartonger ur materiallådan och börjar klippa ut sin egen nos. Efter en liten 
stund kommer även Inga 4:5 till bordet och vill vara med och göra nosar. Hon väljer att göra en 
nos av den spetsiga delen av äggkartongen. När hon fått hjälp av pedagogen att sätta dit 
resårband börjar hon använda sin kreation. 
Inga: Pipipipipip 
Hon har satt den spetsiga kartongbiten på näsan och vips så har hon förvandlads till en fågel som 
springer runt i rummet. Hon springer ut ur rummet för att sedan komma tillbaka in. 
Inga: Jag är en pålle! Säger hon och kommer gnäggande och inspringande med den spetsiga 
kartongbiten fastsatt i pannan. Hon förklarar vidare att hon är en enhörning. Iris och Ivar 
ansluter till leken och har sina nosar på sig för att gestalta olika djur. 

 
Genom att ha fri tillgång till skapande material växer en lek fram där fantasin är det centrala i 
leken. Barnen skapar med sin fantasi som verktyg och en gammal äggkartong får nytt liv som 
nosar i en skapande verksamhet och lek. Uppmuntran från pedagogen lockar fler barn till 
aktiviteten. Nosarna barnen har gjort leder till en ny lek där de använder sitt egenskapade 
lekmaterial.  
 

6.4.1 PEDAGOGKOMMENTAR – SKAPANDE LEKMATERIAL 
Två av pedagogerna ger uttryck åt vikten av att barn har tillgång till skapande lekmaterial, då 
de genom materialet kan ge uttryck för deras fantasi och kreativitet. De menar främst material 
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så som papper, målarfärg och deg. En av pedagogerna belyser även vikten av att barn har 
tillgång till textilt material för att materialet inte skall vara hindrande i deras skapande.   

 

6.5 FÄRDIGT LEKMATERIAL 
Det färdiga lekmaterialet består av ett färdigt koncept och användningsområde. Nedan följer 
ett observationsexempel där det färdiga lekmaterialet är det centrala i leken. 

I observationsexempel 9, tempo, får vi följa när 4 stycken pojkar börjar spela ett spel 
tillsammans. De har olika förförståelse och detta skapar en diskussion krig spelreglerna. 

Observationsexempel 9- Tempo 
Gert 5:9, Greger 5:9, Göran 5:8 och Göte 5:0 har tagit fram spelet Tempo (snigelspelet) och ska 
börja spela. Göran tar tärningen och det är bestämt att han ska börja slå. Han slår och får den 
färg på tärningen som hans snigel har och får därmed flytta fram sin snigel ett steg. Sedan tar 
Gert tärningen och slår, men får inte sin färg och får därför stå kvar. 
Göte: Det är min tur efter Gert, för jag sa det förut och så spelar vi faktiskt hemma. 
Göte protesterade, men de andra pojkarna försökte förklara för honom att man brukar gå åt det 
hållet klockan går, att man har en turordning. Göte ville inte ge sig. 
Göran: Okej, slå då, men sluta larva dig, säger han och pojkarna bestämmer att det efter Gert 
ska vara Götes tur då Gert redan hade slagit. Turordningen ändras och går nu inte klockans håll, 
se Figur 2. Göte slår tärningen och får inte sin färg och kastar då tärningen en gång till, men då 
reagerar pojkarna och säger att man bara får kasta tärningen en gång oavsett om man får sin färg 
eller inte. 
Göran: Men han får slå en gång till, alla får slå två gånger i fortsättningen. 
Göte är van att köra med andra regler hemma och därför gick pojkarna tillslut med på att andra 
reglerna ytterligare en gång, men inte bara till Götes favör, utan så att det gynnade alla. Efter att 
Göte slagit tärningen en andra gång var det Gregers tur att slå och efter det blev det Gerts tur 
igen. Denna turordning håller i sig under spelets gång. 
 
 
 

 
 
1 Göran 

 
3 Göte  2 Gert 

 
   4 Greger    
 
 

Figur 2  

Pojkarna har ett gemensamt mål, att spela spel. Men de har olika erfarenheter sedan tidigare 
av just dessa spelregler. Genom att vara flexibla och lyhörda inför sina kamrater ändrar de 
reglerna för att kunna fortsätta spela spelet. De ändrar reglerna flera gånger för att alla skall 
bli nöjda och vilja fortsätta spela.  
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6.5.1 PEDAGOGKOMMENTAR – FÄRDIGT LEKMATERIAL 
Böcker och spel är material som två av pedagogerna uttryckligen anser vara viktiga att ha 
tillgängliga för barnen i en verksamhet. Det är fantasin och interaktion med andra barn som då 
stimuleras. Den tredje pedagogen anser att spel är ett viktigt material för barn att använda sig 
av, då det bygger på regler och samspel. Deras sociala färdigheter stärks då. 

7 DISKUSSION 
Vi kopplar resultatdiskussionen till bakgrunden, tidigare forskning och den teoretiska 
utgångspunkten. 
 

7.1 METODDISKUSSION 
Eftersom syftet med studien är att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur 
leken då ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö, valde vi att genomföra observationer. 
För att stärka det som vi observerat valde vi även att ha samtal med pedagoger. 
 
Båda observerade på samma plats parallellt, för att kunna jämföra anteckningarna och därmed 
stärka studiens tillförlitlighet. Det gav oss också möjligheten att följa barnens lek då den 
ibland fortsatte i ett annat rum, då en alltid kunde vara kvar och observera ursprungsleken. 
Efter den första utförda observationssekvensen satte vi oss ner för att jämföra anteckningar 
och protokoll och såg då att vi hade olika sätt att få ner det vi sett på papper. Dessa sätt 
kompletterade varandra väldigt väl då en av oss skrev en mer beskrivande helhet av det 
observerade och den andra av oss skrev i korthet ner vad som hände och lade mest fokus på 
det som sades. På detta sätt kunde vi foga samman och hinna titta på de delar som studiens 
syfte handlar om, alltså lekmaterial och lek i relation till varandra.  
 
I det stora hela verkade barnen inte påverkade av vår närvaro, utan leken fortsatte som om 
inget hade hänt när vi kom in i ett rum där lek pågick. Det vi märkte var att leken ibland 
stannade upp när vi kom in i rummet, eftersom barnen blev nyfikna på vad vi skulle göra där. 
När vi sade att vi skulle vara på avdelningen och titta lite på deras lek, ville några barn ibland 
först berätta vad de lekte för stunden och vad de brukade leka, men sedan fortgick leken som 
tidigare och det verkade oberörda av vår närvaro.  
 
Resultatet bygger på hur tillgången av lekmaterial sett ut i verksamheten de dagar vi valt att 
utföra våra observationer. Det kan vara så att resultatet sett annorlunda ut om tillgången till 
olika lekmaterialet varit annorlunda och observations dagar inte varit de samma. Studien 
resultat är situationsbunden. 
 

7.2 RESULTATDISKUSSION  
Syftet med studien är att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin lek och hur leken då 
ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö. Vi ville genom observation se hur det faktiskt ser 
ut i den dagliga verksamheten.  Barnens lek är starkt kopplad till olika lekmaterial och olika 
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former av samspel skapas då lekmaterial används. Detta blev synligt genom de observationer 
som utförts. Tabellen (se figur 1) över de två förskolornas material tillgång visade att mycket 
av lekmaterialet är otillgängligt för barnen. Nordin-Hultman (2004) fann genom sin studie att 
svenska förskolor ofta har mycket av sitt materialutbud undanstoppat i skåp och på hyllor. 
Resultatet av studien visar att det material som är undanstoppat i skåp och på hyllor eller inte 
fanns alls var inget som barnen efterfrågade.  
 

7.2.1 SPECIFIKA LEKSAKER 
I observationsexempel 3, pepparkakor, leker barnen med olika specifika leksaker. Vårt 
resultat visar att specifika leksaker, skapar en lek där materialet är kärnan och där leken 
formas efter lekmaterialet. Leken byggs upp och byter skepnad runt det material som används. 
En lek där specifika lekmaterial är grunden, bygger ofta på en tanke om vad leken handlar om 
och där fantasin tillsammans med barnens riktiga verklighet är inspirationen bakom leken, 
som i observationsexempel 3, pepparkakor. Vygotskij (1930/1995) menar att det är genom 
leken som barn tolkar och formar sin verklighet. I vår studie kan vi se att med hjälp av 
materialet skapar barnen en lek utefter deras egen syn på verkligheten och det som sker 
hemma och i samhället.  

Enligt Vygotskijs teorier kring barns sociala samspel tror vi att leken i observationsexempel 2, 
Barbie och Ken, bygger på de relationer och sampel hon sett i det verkliga livet. Barnet, 
Barbie och Ken agerar i leken så som barnet antagligen har sett andra göra. Resultatet visar att 
även då barnet leker ensamt finns det ett samspel, mellan barnet och dockorna. Enligt 
Eriksons begrepp tror vi att barnet befinner sig i mikrosfären då barnet leker med föremål och 
genom dem bearbetar sin verklighet genom att leka ut de relationer som finns i barnets 
omgivning (Welén, 2009, s.38). Knutsdotter Olofsson (2006, s.24) tolkar Erikson och menar 
att barn ibland behöver leka ensamma för att till fullo kunna njuta av låtsasvärlden där man 
själv bestämmer vad som ska ske och när. Resultatet visar att barnet leker en ensam låtsaslek 
där fantasin kopplat till verkliga relationer är det centrala. 
 

7.2.2 BYGG OCH KONSTRUKTIONSMATERIAL 
Resultatet visar att leken och samspelet som upplevs när barn leker med specifika leksaker ser 
annorlunda ut än när de leker med bygg- och konstruktionsmaterial. Leken med bygg- och 
konstruktionsmaterialet bygger på ett aktivt samspel där de involverade måste komma överens 
om vad de leker och hur det ska lekas. Knutsdotter Olofsson (2006) fann i sin studie att 
låtsasleken bidrar till att barn använder sitt språk och samspelar mer då objekten inte alltid är 
vad de ser ut att vara. Resultatet i vår studie visar att förförståelsen när de leker med specifika 
leksaker behöver oftast inte vara lika stor då materialet ofta är vad det som det ser ut att vara, 
en docka är oftast en bebis och en spis är oftast en spis. Men när det handlar om bygg- och 
konstruktionsmaterial byggs leken upp från grunden och materialet är oftast inte vad det ser ut 
att vara, en kudde kan både vara en bil och en tårta och en kloss kan vara en dörr eller en 
mobiltelefon. Därför behöver reglerna kring leken och vad de olika materialen faktiskt 
föreställer byggs upp gemensamt och skapar då en gemenskap där materialet har en lika stor 
del som samspelet och samtalet.  
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Resultatet visar att den lek som skapas med hjälp av bygg- och konstruktionsmaterial är 
beroende av att de som deltar förklarar vad som händer, ska hända och har hänt genom hela 
leken, för att alla ska förstå lekens helhet. I observationsexempel 6 leker barnen 
”diamantslottet”, en lek som handlar om prinsessor och döden. Enligt Eriksons teori, ser vi att 
barnen som leker ”diamantslottet” befinner sig i makrosfären, där de utvecklar sin lek som i 
sin tur leder till lek med andra (Welén, 2009, s.38ff). Vygotskij (1930/1995) menar att barn 
genom fantasin och leken bearbetar omvärlden för att kunna hantera det som händer i livet. 
Leken blir då ett redskap för att i fantasin kunna testa det som faktiskt händer i verkligheten. 
Resultatet visar att barnen testar på att leka bland annat död och fantasifigurer, eftersom de 
vet att leken bara är på låtsas.  
 

7.2.3 SKAPANDE LEKMATERIAL 
Tabellen (se figur 1) visar att det är främst skapande lekmaterial som är otillgängligt på de 
olika förskolorna. Nordin-Hultman (2004) har i sin studie sett att avsaknaden av varierat 
material kan begränsa barnet i sitt skapande. Resultatet visar att barn använder det material 
som finns tillgängligt och frågar inte efter material som de inte ser. Det textila lekmaterialet 
fanns endast tillgängligt för barnen på en av fyra avdelningar och eftersom det inte 
uppmärksammades på dessa avdelningar var det inget som användes eller efterfrågades.  
 
Resultatet visar att på den avdelning där textilt material fanns tillgängligt användes detta för 
att skapa och producera egna saker. Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) menar att 
självkänslan ökar då barnet får möjlighet att känna glädje över något de själva skapat, vilket 
gör att man växer som människa. Resultatet i studien visar att de barn som leker med något 
som de själva skapat visar en stolthet genom att använda och visa upp det skapade inför andra 
som i observationsexempel 9, nosar. Lek skapades då de använde och visade upp sina nosar. 
Enligt Eriksons begrepp kring barns lek menar vi att barnen i observationsexempel 9, nosar 
befinner sig i makrosfären, resultatet hävdar att de själva skapar en gemensam låtsaslek med 
varandra.    

Kennedy (2003, s.12) menar att ju mer material som finns att tillgå, desto rikare blir barnets 
skapande, eftersom materialet blir en tillgång till fantasin och inte tvärtom. Vår studie visar att 
det skapande materialet måste vara tillgängligt, eftersom leken inte uppstår om materialet inte 
finns att tillgå. Det material som inte fanns tillgängligt för barnen på avdelningarna att 
använda dagligen, varken efterfrågades eller uppmärksammades av barnen. Det barnen 
använde var det som fanns framme som var lätt att tillgå, det som de brukade använda.  
 
I resultatet ser vi att det skapande lekmaterialet oftast börjar användas när ett gemensamt 
intresse uppstår. I observationsexemplet sykort, hittar barnen en syl som leder vidare till 
samtal och ett större intresse för många barn. Ett skapande arbete påbörjas tack vare att ett 
barn uppmärksammar sylen och att pedagogen tar till vara på intresset hos barnen. Samspelet 
kring skapande material handlar mycket om att samtala kring det man skapar, hur, vad och 
varför och detta bidrar då till en lärandesituation. Vygotskij (1930/1995) menar att mening är 
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något om skapas genom samspel och det är genom samspelet vi skapar oss en förståelse. Vi 
såg att barnen tillsammans med pedagogen skapade sig en förståelse kring material och 
metoder.  
 

7.2.4 FÄRDIGT LEKMATERIAL 
Tabellen (se figur 1) visar att det färdiga lekmaterialet finns tillgängligt på de flesta 
avdelningarna. Pedagogerna ansåg att det färdiga lekmaterialet är viktigt att ha då det 
stimulerar barns fantasi och interaktion med andra.  
 
I observationsexemplet, tempo, spelar fyra pojkar ett spel. Enligt Gärdenfors (2009) 
lekkategorier är det en intresselek som uppkommer då de väljer att spela spel tillsammans. Ett 
spel kan endast spelas om två eller fler delar det intresset just då. Resultatet visar att barnen 
först behöver komma överens om vilka spelregler som ska gälla och hur spelet ska spelas 
innan spelet kan flyta på. Knutsdotter Olofsson (2006) menar att gemensamma regler är 
viktigt i de flesta lekar, men vid spelande av spel måste det även finnas en bestämd struktur. 
De sociala lekreglerna är viktiga för att leken ska fungera. Barnen måste vara medvetna om 
att samförstånd och ömsesidighet i relation till turtagande är grunden för en lek tillsammans. 
Barnen i observationsexemplet, tempo, har en förståelse för detta. 
 
Vygotskij (1930/1995) menar att samspel är grunden för en optimal utveckling och det är i 
samspelet som barn får möjlighet att visa vad de kan. På så vis växer barnen och stärker sin 
egen utveckling.  I resultatet ser vi att barnen var medvetna om att ett turtagande var ett måste 
för att få spelet att fungera och flyta på. Barnen stötte på problem när deras tidigare 
erfarenheter skilde sig åt, men för att lösa problemet och fortsätta spelet fick de visa 
ömsesidighet och samförstånd. Till slut skapade de gemensamma regler som passade alla i en 
gemensam kommunikationsprocess.  
 

7.3 SLUTSATS & DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Utifrån denna studie ser vi att kreativitet och fantasi går hand i hand. Det är därför viktigt att 
barn får möjligheter att vara kreativa och skapa själva. Det är viktigt att det material som 
behövs för att skapa något eget finns tillgängligt, oavsett om det gäller skapande lekmaterial, 
bygg- och konstruktions material, specifika leksaker eller färdigt lekmaterial. Nordin- 
Hultman (2004) menar att tillgängligheten av material är starkt kopplat till barns kreativitet 
och fria skapande och att saknaden av varierande material kan begränsa barn i sitt skapande. 

Vår studie (se figur 1) visar att barn leker med och använder det material som finns 
tillgängligt på förskolorna, inte det som finns undanstoppat i skåpen eller högt upp på 
hyllorna. Konsekvenserna av att vissa material inte finns att tillgå, kan leda till att barnen inte 
får den stimulans deras utveckling kräver och behöver. Kennedy (2003, s.12) menar att ju mer 
material det finns att tillgå, desto rikare blir barnens skapande, eftersom materialet blir en 
tillgång till fantasin och inte tvärtom. Kennedy menar också att det är viktigt att pedagogerna 
får eller tar möjligheten att själva testa olika material och tekniker för att förstå den skapande 
processen som sker. Pedagogerna behöver ha en medvetenhet och kunskap om att olika 
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material stimulerar olika delar av barns utveckling och att det behövs varierande material för 
att uppnå denna utveckling. Genom studien bekräftas vikten av att pedagogen hjälper barnen 
att se och använda varierat material. 
 
Att leka olika lekar och involvera olika material stimuleras barns motoriska färdigheter, 
menar Claesdotter (2005). Genom våra observationer såg vi att när barn använder bygg- och 
konstruktions material, specifika leksaker, skapande lekmaterial och färdigt lekmaterial i sin 
lek leder det till att de automatiskt övar upp sin grov- och finmotorik, sina sociala färdigheter 
och fantasin. Vi menar att lekmaterial är lärande material. Det är upp till pedagogerna att 
synliggöra materialen när barnen inte frågar efter de material som inte syns. Det är också 
viktigt att inte hamna i en slentrian och endast låta barnen leka med det synliga materialet. 
 
Genom våra observationer och den här studien har vi sett att det är viktigt med ett varierat 
material för att stimulera barns olika lekar när innehållet i leken ofta skapas utifrån 
lekmaterialet. Studien visar att det textila materialet lyser med sin frånvaro i den pedagogiska 
verksamheten. Det här kan i längden leda till att barn inte kan bemästra olika textila tekniker 
och material.  Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) menar att textilt material låter barn 
upptäcka med alla sinnen. En didaktisk konsekvens kan bli att vårt textila kulturarv går 
förlorat och att barns utveckling begränsas.  
 

7.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Många författare och forskare belyser vikten av att barns fantasi och kreativitet stimuleras och 
att det bland annat gör det genom leken och varierande lekmaterial. Vår övertygelse är att ett 
arbete med textila material innefattar många viktiga delar i barns utveckling och lärande så 
som fantasi, kreativitet och socialt samspel. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring 
det textila materialets betydelse av barns utveckling, efterlyser vi en bredare studie kring det 
här ämnet. 

8 TACK 
Vi vill tacka alla barn, föräldrar och pedagoger på de två förskolorna, för att de gjort vår 
studie genomförbar, ytterligare ett tack till pedagogerna för deras stora hjälpsamhet och 
välvilja under datainsamlingen. 

Ett varmt tack till vår handledare Mary Larner för hennes positiva inställning under arbetets 
gång. 
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10 BILAGA 1 
 
Till föräldrar med barn på xxxxxxförskola 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås. Vi läser nu sista terminen och håller på med 
vårt examensarbete. Syftet med studiens är att se vilka lekmaterial barn använder sig av i sin 
lek och hur leken då ser ut, i förskolans befintliga inomhusmiljö. Leken är en stor och viktig 
del i barns vardag. Därför vill vi titta närmare på vilket lekmaterial barn väljer att använda i 
sin lek. 
 
Vi kommer att observera barnen i den vardagliga leken som sker på förskolan och hoppas att 
vi får ta med ditt/ert barn när vi observerar. Namn på förskolan eller barnens namn kommer 
inte att förekomma. Vi kommer även att fråga barnen om det är okej att vi observerar dem.  
Längst ner på sidan finns det två alternativ, ja, mitt barn får bli observerat eller nej, mitt barn 
får inte bli observerat, där du som förälder får fylla i det alternativ som känns bäst för dig. 
Lämna den lapp till pedagogerna på förskolan så snart som möjligt men senast måndagen den 
23 november. 
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar Jenny & Madeléne 
 
Jenny S. Gustavsson  jstomberg@xxxxxx 070x- xxxxxx 
Madeléne Jürisoo madde@xxxxxx 070x- xxxxxx 
 
 

JA, jag tillåter att mitt barn blir observerat. 
 
NEJ, jag tillåter inte att mitt barn blir observerat. 
 
Barnets namn:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Förälders underskrift:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Ort och datum:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


